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 Besluitenlijst van de openbare vergadering van 
de Raadscommissie van de gemeente Dalfsen, 

d.d. 19 mei 2014 
 
Aanwezig: 
Voorzitter  H.A.J. Kleine Koerkamp 
Plv. griffier  H.J. van der Woude  
Raadsleden  
Gemeentebelangen  J.G. Ellenbroek, E.J. Hof, G.M.M. Jutten, P.B.M. Meijerink, J.G.J. Ramaker,  
  A. Schuurman, mw. I.G.J. Snijder-Haarman, A. Westerman 
CDA  A.C. Koetsier, R.H. Kouwen, T.B.M. Logtenberg, mw. A.J. Ramerman,  
   mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte, J.W. Uitslag 
ChristenUnie  mw. H. Lassche-Visscher, A. Nijburg, L.M. Nijkamp 
PvdA  J.J. Wiltvank 
D66  J.T.P.M. Rooijakkers 
VVD  R.P. Schuring 
 
   
Tevens aanwezig: 
Burgemeester H.C.P. Noten, wethouders N.L. Agricola, M.R.H.M. von Martels, R.W.J. van Leeuwen, 
en loco secretaris J.H.J. Berends.  
Ambtelijke ondersteuning: de heer A. Dragt bij agendapunt 5 
 
 
Met kennisgeving afwezig: 
J. Leegwater (griffier) 
 
 
 

 AGENDAPUNT COMMISSIEADVIES/BESLUIT 

   

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:50 uur. 
 

2. Spreekrecht burgers 

 
Geen 
 

3. Vaststelling agenda Conform 

4. Vervallen 
 

-  
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5. Ontwikkeling cichoreifabriek in plan 
Waterfront 
1. In te stemmen met het voornemen van 

het college om af te zien van de 
overdracht van de Cichoreifabriek aan 
de Ontwikkelingscombinatie 
Waterfront (OCW); 

2.  In te stemmen met het voornemen van 
het college voor de volledige sloop en 
nieuwbouw van de bestaande 
Cichoreifabriek met uitzondering van 
de karakteristieke voorgevel; 

3.  In te stemmen met het voorstel van het 
college om het ontwerp van de 
nieuwbouw verder uit te werken, 
waarbij als uitgangspunt geldt dat de 
totale kosten voor de Cichoreifabriek 
niet meer bedragen dan € 1,6 miljoen 
(excl. BTW).  

4.  Het college opdracht te geven om het 
ontwerp, de kostenbegroting en het 
voorstel voor financiële dekking in een 
later stadium aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen. 

5.  In te stemmen met het voornemen van 
het college om na een periode van vijf 
tot tien jaar de Cichoreifabriek te 
kunnen verkopen aan de exploitant. 

 

De fractie van D66 kan instemmen met het 
voorstel mits het voorstel en het besluit aangepast 
wordt zoals mondeling verduidelijkt door de heer 
Noten (eerst verhuur aan een horeca ondernemer 
voordat geïnvesteerd wordt). Bij de fractie van de 
CU blijven nog veel vragen leven. Met name de 
vraag of we dit doen voor de ambitie of voor de 
vraag. GB wenst zich in de fractie te beraden op 
haar definitieve standpunt. Gemeentebelangen is 
voor een flexibele inrichting van de 
cichoreifabriek. Verzoekt de afspraken met OCW 
in het stuk op te nemen.  
 
Ook het CDA is voor een flexibele inrichting van 
de cichoreifabriek inclusief podium. Vraagt 
aandacht voor de exploitatielasten van de combi. 
Zet vraagtekens bij de behoefte. Wil 
vraaggestuurd werken. De PvdA kan instemmen 
met het voorstel. Constateert dat er wel risico’s 
blijven bestaan. Dringt aan op invulling van de 
sociale menselijke component 
De VVD vindt de exploitatie van het geheel het 
sleutelwoord.  
 
De heer Noten geeft aan het raadsvoorstel/besluit 
te verduidelijken door de volgtijdelijkheid van 
zaken beter weer te geven.  
 
 
De voorzitter concludeert dat dit stuk als 
bespreekstuk op de raadsagenda wordt 
opgenomen. 

6. Visie “De blik op het kanaal van 
Lemelerveld” 
1. In te stemmen met de beantwoording 

van de schriftelijke reacties met de 
Reactienota; 

2. De visie ‘De blik op het kanaal van 
Lemelerveld’ vast te stellen. 

 

Alle fracties spreken hun waardering uit voor dit 
stuk en met name voor de wijze waarop het tot 
stand is gekomen.  
 
De voorzitter concludeert dat dit stuk als 
hamerstuk op de raadsagenda wordt 
opgenomen. 

7. Evaluatie (effectiviteit) economisch 
beleid 
Kennis te nemen van de evaluatie 
effectiviteit nota economisch beleid (2013 
– 2020). 

Fracties nemen kennis van het stuk. Aandacht 
wordt gevraagd voor:  

• Samenhang met raads- en 
coalitieakkoord 

• Invoeren stoplichtmodel 

• Meer kwantificering en cijfers opnemen 

• Digitalisering in relatie tot detailhandel 

• Zwolle als economische partner 

• Verbeteren communicatie rondom 
incomplete vergunningaanvragen 

• Blijven voldoen aan de huidige normen 
 
Wethouder Agricola zegt toe dat in 2015 de Nota 
Economisch beleid wordt geactualiseerd 
 
Wethouder Agricola zegt toe dat hij jaarlijks een 
overzicht aan de raad en bedrijfsleven stuurt van 
de uitgevoerde aanbestedingen. 
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8. Tweede kwartaalrapportage sociaal 
domein 
U wordt gevraagd te discussiëren over de 
kwartaalrapportage decentralisaties 
sociaal domein. 

Fracties nemen kennis van de stukken. Er blijft 
veel onduidelijkheid bestaan over de 
cliëntgegevens. Belangrijk is om hierover tijdens 
de werkconferentie van de raad op 5 en 26 juni 
over te beschikken. Daarnaast zijn er zorgen over 
het feit of we voldoende op schema liggen en op 
tijd klaar zijn.  
 

9. Vaststelling besluitenlijst d.d. 7 april 
2014 

Conform 

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 

 
Aldus besloten door de raadscommissie van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 2 
juni 2014. 
 
De raadscommissie voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,  de plv. griffier,   
H.A.J. Kleine Koerkamp  H.J. van der Woude 


